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تحلیل فضایی تأثیر ظرفیتهای اقتصادی و کالبدی مناطق سهگانة شهر قزوین بر بروز
تخلفات ساختمانی
سمیرا یوسفی -کارشناس ارشد برنامهریزی شهری ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
مجتبی رفیعیان* -دانشیار گروه آموزشی شهرسازی ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
علیاکبر تقوایی -استاد گروه آموزشی شهرسازی ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
پذیرش مقاله7931/80/80 :

تأیید مقاله7930/80/02 :

چکیده
کنترلساختوسازهایشهریبهمنظورادارةبهینةشهربهکمکضوابطساختوسازشهریصورتمیگیرد،امابا ا
وجوداقداماتگوناگونمدیریتشهری،ساالنهمواردچشمگیریازتخلفاتساختمانیدرشهرهاگزارشمی شود.
ت
درواقعمیتوانتخلفاتساختمانیرارعایتنکردنضوابطومقرراتساختوسازشهریتعریفکاردکاهکیفیا 
زندگیدرشهرهاراتهدیدمیکند.هدفازپژوهشحاضربررسیارتباطعواملاقتصادیوکالبدیوتعدادومیزان
تخلفاتساختمانیدرشهرقزویناستتاباشناساییعواملتأثیرگذاربارهریاکازاناوا تخلفااتسااختمانی
شناختبهتریازوضعیتموجودتخلفاتساختمانیحاصلشودوزمینةمناسببرایبرنامهریزیهایآتایفاراه 
آید.پژوهشحاضرتوصیفی-تحلیلیاستکهدرآنبرایبررسیتأثیرالگوهایفضاییحاک برشهربرتخلفاتاز
روشه پوشانیوزنداردرنرمافزارGISاستفادهشدهاست.براساسنتایج،میانعوامالاقتصاادیوکالبادیو
تخلفاتساختمانیارتباطمعناداریوجوددارد.عواملاقتصادیرابطهایمستقی باتعدادتخلفبنایمازادبرمجوز
ومجمو مساحتتخلفاحداثمازادبرسطحوتغییرکاربریدارد،امارابطةآنباتعدادتخلفبنایبادونمجاوز
معکوساست.همچنینتعدادتخلفاتاحداثمازادبرسطحوتغییرکاربریبااعوامالکالبادیرابطاةمساتقی و
طوریکههرچهتناسبکالبدیدریکمنطقا ه

تعدادتخلفمازادبرتراک باعواملکالبدیرابطهایمعکوسدارد؛به
بیشترباشد،تعدادتخلفمازادبرتراک کمتراست.
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مقدمه
قانون مجموعهای از بایدها و نبایدها و ضوابط و معیارهایی است که انسانها برای دستیابی به آرامش و زندگی سالم و راحت
برای خود وضع میکنند و به هر رفتاری که سبب نقض قانون شود تخلف میگویند (بهشتیروی .)20 :7910 ،انسانها برای
برآوردن نیازهایی از قبیل مسکن و خدمات ،ناگزیر به ساختوساز هستند که با توجه به تمرکز فعالیتهای مختلف اداری،
تجاری ،آموزشی ،بهداشتی و ...در شهرها و افزایش روزافزون جمعیت شهری بخش عمدهای از فعالیتهای ساختمانی در
شهرها صورت میگیرد .در این میان ،یکی از مسائل و معضالت اصلی در حوزه ساختوساز تخلف ساختمانی است که مدیران
شهری کشورهای درحالتوسعه از جمله ایران برای ادارة بهینه شهر براساس طرحهای توسعة شهری با آن مواجهند و تاکنون
نیز نتوانستهاند راهحل مناسبی برای آن بیابند .در این میان ،تمایل برخی مدیران به دریافت جریمة حاصل از تخلفات ساختمانی
و منافع شخصی و سازمانی که با دریافت جریمه حاصل میشود ،در دستنیافتن به راهحل مناسب تأثیرگذار است.
امروزه رعایتنکردن قوانین و ضوابط شهری در کشورهای درحالتوسعه معضلی است که کیفیت زندگی در شهرها را
تهدید میکند و سبب ایجاد بحران در محیطزیست شهری ،زیبایی بصری شهری ،مصرف انرژی و ...میشود .تخلف در
ساختوسازهای شهری سبب بروز بسیاری از مشکالت از قبیل هدررفتن سرمایة ملی ،پاسخگونبودن زیرساختها ،تأثیر
منفی بر اجرای طرحهای توسعة شهری ،ناکامی طرحها در دستیابی به اهداف مورد نظر ،افول ارزشهای بصری و
سیمای شهر ،افول ارزشهای زیستمحیطی و توزیع ناعادالنة منابع شهری است (فامیلی .)70 :7903 ،تخلف ساختمانی
از جایی آغاز میشود که ساختوساز مطابق با پروانة معتبر صورت نگیرد .بهرغم مجازاتی که در قانون شهرداریها برای
چنین تخلفاتی درنظر گرفته شده است ،ساالنه موارد چشمگیری از این تخلفات در شهرها گزارش میشود؛ زیرا با وجود
ضمانتهای اجرایی متفاوت و متنوع براساس مادة  33و  788قانون شهرداریها بیشترین ضمانت اجرایی که در ایران
اعمال میشود ،دریافت جریمه است .درمجموع با وجود گذشت چند دهه از تهیة طرحهای توسعة شهری و اقدامات
اجرایی شهرداریها ،مدیریت شهری پاسخ مؤثری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی و نظارت و کنترل
ساختوسازهای شهری نداشته است .از سوی دیگر ،براساس مطالعات در این زمینه ،با توجه به تنوع تخلفات ساختمانی
صورتگرفته در شهرهای مختلف کشور ،میزان و نوع تخلفات مرتبط با ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی مناطق
مختلف یک شهر قرار دارد .درواقع هرچند نظارت ساختمانی در چارچوب نظام و ضوابط شهرسازی از جایگاه ویژهای
برخوردار است ،کاستیهایی در آن وجود دارد که در تخلفات ساختمانی نمود مییابد.
ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمانی آسیبهایی است که در ابعاد کالبدی ،محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی مانند تنزل ارزشهای بصری و سیما و منظر شهری ،ازدحام جمعیت در برخی مناطق شهری ،آسیبپذیری
ساختمانها هنگام بحرانهای شهری ،تنزل کیفیت فضایی و اختالل در خدماترسانی و دسترسیها و هدررفتن
سرمایههای عمومی برای رسیدگی به اینگونه تخلفات بهوجود میآید .همچنین ریشهیابی تخلفات ساختمانی و
برنامهریزی برای جلوگیری از آن میتواند هزینههای ناشی از امور مربوط به رسیدگی پروندههای تخلفات ساختمانی و
اجرای آرای صادرشده را کاهش دهد.
شهر قزوین مرکز استان قزوین و بزرگترین شهر استان است که در دشت وسیع قزوین قرار دارد .مساحت این شهر 0730
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هکتار و است و سه منطقة شهری دارد .براساس آمار سال  ،793۱جمعیت شهر  280.120نفر است .فعالیتهای ساختوساز در
این شهر بهدلیل افزایش جمعیت ،نزدیکی به پایتخت و کالنشهر کرج و همچنین وجود ظرفیتهای طبیعی و اماکن تاریخی و
گردشگری ،در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است که بهدنبال آن آمار تخلفات ساختمانی نیز در این شهر بیشتر شده است.
در این پژوهش ابتدا به بررسی مفهوم تخلفات ساختمانی و علل وقوع آن پرداخته شده است .در ادامه نیز با استفاده از
شاخصهای اقتصادی و کالبدی و اولویتبندی آنها به روش  ،AHPتحلیل فضایی ظرفیتهای اقتصادی و کالبدی
شهر قزوین در محیط نرمافزار  GISصورت گرفته و درنهایت با آمار مربوط به تخلفات ساختمانی در مناطق مختلف
تطبیق داده شده است.

مبانینظری
تخلفساختمانی،آثاروپیامدها

تخلف مصدر باب تفعل است و در لغت به معنی خالفکردن و خالف وعدهکردن آمده است (فرهنگ عمید.)7910 ،
تخلف ساختمانی بیاعتنایی به قانونمندیهای عرصة ساختوسازهای شهری و عدول از مقررات ساختمانسازی است
(بهشتیروی .)90 :7910 ،ساختوساز غیرقانونی به ساختمانهایی اطالق میشود که بدون تأیید و موافقت ادارة
ساختوساز ایجاد شدهاند .این ساختمانها را میتوان با توجه به ماهیت و درجة خطر آنها برای سالمت و ایمنی عمومی
به دو دستة پرخطر و کمخطر تقسیم کرد ( .)Chan, 2012: 5تخلفات ساختمانی را میتوان واژهنامة حقوقی برنامهریزی
و مدیریت شهری مدرن با هدف قراردادن اقدامات فردی خاصی تعریف کرد که برخالف هنجارهای سیستم اجتماعی
است ( .)Rukwaro, 2009: 485به عبارت دیگر ،اقدام برخالف قوانین ،دستورالعملها و ضوابطی که ضرورت رعایت
آنها از سوی مسئوالن شهری برای انجام فعالیتهای ساختمانی تعیین شده است ،تخلف ساختمانی محسوب میشود.
تبعات گسترش تخلفات ساختمانی در همة ابعاد شهری مانند ابعاد اجتماعی ،نظام اقتصادی ،نظام دسترسی،
زیستمحیطی ،فرم کالبدی و منظر شهری قابلبازشناسی است.
پیامدهای مؤثر بر محیط اجتماعی :نارضایتی شهروندان از خدماترسانی ،تغییر محصوریتها ،کمرنگشدن
احساس تعلق ،ایجاد فرصتهای جرم و تجمع گروههای نامتجانس ،سستی ارزشهای اخالقی و فرهنگی مواردی است
که در گروه پیامدهای مؤثر در محیط اجتماعی قرار میگیرد (پورمحمدی .)32 :7903 ،ترویج و تکثیر تخلف و بروز
جامعهای مبتنی بر فرهنگ تخلف شاید مهمترین آسیب تخلفات ساختمانی باشد .عادیشدن تخلف و حاکمیت فرهنگ
تخلفسازی ،به معنای ساخت کالبدی مبتنی بر دروغ است که نمیتوان در آن رشد جامعه و نسلی سالم و قانونمدار را
انتظار داشت؛ بنابراین میتوان گفت ضابطه و قانونی که در جامعه پذیرفتهشده نیست ،ارزش محسوب نمیَشود ،یا
بهنوعی بر ضد آن عملکردن ارزش میشود (رفیعیان و سرخیلی)737 :7930 ،؛ بنابراین تخلف ساختمانی به پرورش
جامعهای قانونگریز خواهد منجر شد که این امر نقض حقوق شهر و شهروندی را بهدنبال دارد .شهروندان و مدیران نیز
بدون توجه به ارزشهای جامعه و منافع بلندمدت برای شهر تنها به منافع کوتاهمدت خود میاندیشند .درواقع آنها
فرهنگ تخلف را میپذیرند ،آن را حق فردی خود میدانند و یکدیگر را نیز به این امر تشویق و ترغیب میکنند.
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پیامدهای مؤثر بر کاربری زمین :یکی از تخلفاتی که تأثیر عمدهای در نظام کاربری زمین دارد ،تغییرات
غیرقانونی کاربریها بهویژه تغییر کاربری مسکونی به تجاری ،اداری ،صنعتی یا بالعکس است که سبب همجواری
کاربریهای ناسازگار و افزایش بیشازحد یک کاربری در یک منطقه میشود .همچنین ناهماهنگیهایی را از نظر
ظرفیتی ،تسهیالت و خدماتی برای تغییر کاربریهای خارج از برنامه بهوجود آورده است (احدنژاد و همکاران.)78 :7930 ،
پیامدهای مؤثر در نظام دسترسی :تخلفات ساختمانی با عدم تعادل در کاربری زمین و تغییرات بدون
برنامهریزی سبب بروز مشکالتی در نظام دسترسی و حرکت میشود و با ایجاد گرههای ترافیکی و اشغال فضاهای
اطراف خیابانها برای پارک خودروها به افزایش بار ترافیک و کاهش دسترسی سایر کاربریها منجر میشود.
محیطزیست :یکی دیگر از آثار تخلفات ساختمانی مسائل زیستمحیطی است .آلودگیهای

پیامدهای مؤثر بر 
صوتی ناشی از تخلفات مازاد بر تراکم و تغییر کاربریها ،ایجاد جزایر گرمایی ،تغییرات دمایی ،آلودگیهای هوا و میزان
دسترسی به آسمان مواردی از این دست هستند (رضاییراد و همکاران .)7 :7937 ،همچنین تغییر کاربری زمینهای
کشاورزی و از بین بردن باغها و فضای سبز برای ایجاد کاربریهای پرسود مانند کاربری تجاری فشارهایی را بر
محیطزیست تحمیل میکند.
پیامدهایکالبدی-فضایی :یکی از پیامدهای ساختوسازهای غیرمجاز ،ایجاد آلودگی بصری و ناهمگونی در سیمای
شهرهاست .مشخصات کالبدی مانند هندسه و شکل زمین ،سطح اشغال ،نمای بیرونی و تعداد طبقات در این ساختوسازها تابع
ضوابط نیست و موجب ایجاد آلودگی بصری و بر هم زدن خط آسمان و بینظمی در کالبد شهرها میشود.

عواملمؤثربروقو تخلفاتساختمانی
ساختوسازهای غیرقانونی به دو صورت کلی ساخته میشود .7 :ساختوسازها در زمینها و قطعات شهری که بدین
منظور پیشبینیشده است ،مطابق با قوانین و مقررات مربوط صورت نمیگیرد .0 .در زمینهای کشاورزی ،غیرشهری یا
قطعات روستایی ،اینگونه ساختوسازها از ابتدا در مکانهایی از شهر که برای ساختوساز پیشبینیشده است انجام
نمیشود و منطبق بر برنامهها و قوانین ساختوساز نیست ( .)Gorgiev, 2012: 37آلنسور و میتون ( )0883معتقدند
رعایت استانداردهای مسکونی تحت تأثیر سه گروه از عوامل قرار دارد)Alnsour and Meaton, 2009: 12-13( :
الف)عوامل اقتصادی-اجتماعی (اندازة خانوار ،درآمد خانوار ،آگاهی عمومی و دارایی) :چالشهای موجود در این زمینه
شامل بزرگبودن اندازة خانوار ،پایینبودن سطوح درآمدی ،آگاهی ضعیف از مقررات برنامهریزی و ساختوساز و نبود
تسهیالت مالی برای مسکن همراه با افزایش تقاضا برای مسکن است .افزایش سرعت تقاضا برای مسکن تحت شرایط
اقتصادی مذکور فرصت را برای ساختوسازهای غیرقانونی و ناهماهنگ با استانداردهای برنامهریزی فراهم میکند.
ب) شیوههای مدیریتی (فرهنگ مدیریت ،نظارت و اجرا) :مسئولیت اصلی اعمال استانداردهای سکونتی بر عهدة
مدیریت محلی و دولت ملی است .نظارت و اجرای مدیریت شهری ،در کنترل و مدیریت توسعههای مسکونی بسیار مهم
است .همچنین بهمنظور دستیابی به فرایند مؤثر بر کنترل ساختوساز ،به وجود سازمان بازرسی با قدرت و مداومت
مناسب نیاز است ( .)Baiche et al., 2006: 280فرهنگ مدیریت شهری بهکمک هنجارها و ارزشهایی که به کنترل و
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مدیریت توسعة محلی کمک میکند مطرح میشود .در بحث نظارت نیز شواهد نشان میدهد رعایت استانداردهای
ساختوساز ارتباط نزدیکی با نظارت مدیریت محلی بر فرایند ساختوساز دارد .نظارت مؤثر نیازمند حذف منافع شخصی،
سیستمهای مالی و اطالعاتی مناسب است .نداشتن توانایی مالی ،دردسترسنبودن اطالعات و نیروی انسانی بدون
صالحیت به ایجاد سیستم نظارت شهری ناکارآمد منجر میشود.
ج) عدم قطعیت استانداردهای مسکونی :از دیگر عوامل تأثیرگذار بر تخلفات ساختمانی میزان فرصتهای شغلی،
اندازة منطقة شهری ،وجود واحدهای مسکونی قدیمی و نسبت واحدهای مسکونی جدید است ( Mc Donald and Mc

 .)Millen, 2000: 183عالوهبراین تمایل مالکان به رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی به ارزش مالی و غیرمالی ناشی
از رعایت ضوابط برای مالک ،آگاهی به این ارزشها و توانایـی رعایت آنها وابسته است ( Van der Heijden, 2006:

 .)8با توجه به موارد مطرحشده ،مطالعات دیگری که به بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی پرداختهاند و هدف پژوهش
حاضر عوامل مؤثر بر وقوع تخلفات ساختمانی در سه حوزة عوامل مؤثر در حوزة قوانین و مقررات ،عوامل مؤثر در حوزة
مدیریت و اجرا و عوامل اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود.
عوامل مؤثر بر وقوع تخلفات ساختمانی در حوزة قوانین و مقررات :قانون و ضرورت رعایت آن بر کسی پوشیده نیست
و تخطی از آن همواره در هر مقطع و زمانی مجازاتی بهدنبال داشته است .مشکل از آنجا آغاز میشود که پیشبینی
مجازات خاطی از قانون بسیار ضعیف است؛ بدینمعنا که عدول از قانون فرجام سختی ندارد .گاه راههای فرار قانونی و
تبصرهها که گریزگاههای مطلوبی برای متخلفان هستند ،موجب میشود ضرورت رعایت قانون بهدرستی احساس نشود.
قوانین و مقررات باید بهگونهای وضع شود که عالوهبر پاسخگویی به نیازهای مقطعی و ضروری ،مکانیسمی پویا و فعال
در جهت اهداف و برنامههاست؛ بنابراین یکی از موارد مهم در برخورد با تخلفات ساختمانی ضرورت تغییر قوانین است .در
این زمینه الزم است مدیریت شهری برای تغییرات اقدام کند (زمانی.)781 :7938 ،
از جمله دالیل وقوع تخلفات ساختمانی در این زمینه ،قدیمی و ناکارآمدبودن قوانین ،چند برابربودن منافع و سود
حاصل از تخلف در مقایسه با مضرات آن ،اعمالنکردن ضمانت اجرایی مناسب برای قوانین و مقررات ساختوساز،
یکنواختی و انعطافناپذیری و تعمیمیبودن قوانین در شهرهای مختلف بدون درنظرگرفتن ظرفیت عملکردی و جمعیتی
شهرها ،متناسبنبودن استانداردهای مسکونی مانند میزان تراکم و حداقل مساحت الزم برای ساختوساز با توان
اقتصادی ،نوع فرهنگ و نیاز شهروندان است؛ بنابراین الزم است برای حل مشکل تخلفات ساختمانی شرایط ویژة
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و مکانی هر شهر سنجیده شود و براساس این شرایط تدوین قوانین متناسب صورت بگیرد.
همچنین از جمله ویژگیهای ساختوساز قانونی زمانبر و هزینهبربودن مراحل آن از جمله صدور پروانة ساخت،
هزینههای اداری ،بانک ،طراحی ،نظارت و ساخت فنی است .درحالیکه عمدة ساختوسازهای غیرمجاز با کمترین هزینه
و زمان ممکن شکل میگیرد .در برخی موارد از تخلفات ساختمانی امضا و تأیید مهندسان ناظر ،طراح و ...وجود دارد که
حاکی از نداشتن تعهد حرفهای برخی از آنان است (قاجار خسروی .)۱0 :7937 ،درواقع کوتاهی مهندسان در رسالت
حرفهای و اخالقی در بخش مسکن و ساختوساز نیز نوعی دیگر از تخلفات در این بخش بهحساب میآید که به ضعف
قوانین موجود در زمینة مسئولیت سازندگان دربارة ایمنی ،کارکرد و کیفیت اجزای مختلف ساختمان مربوط است.
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عوامل مؤثر بر وقو تخلفات ساختمانی در حوزة مدیریت و اجرا :علل شناختهشده در این حوزه در سه
بخش کلی مدیریت ،نظارت و آموزش و فرهنگسازی قرار میگیرند .مدیریت شهری از دو نظر بر وقوع تخلفات
ساختمانی ،تشدید یا کاهش آن مؤثر است؛ نخست بهکمک سیاستهای کنترل زمین شهری و پاسخگویی به نیازها و
تقاضاهای شهروندان برای تأمین مسکن قابلاستطاعت و جهتدهی مناسب به سرمایهها و دوم با کنترل مستقیم
ساختوسازهای شهری و تخلفات ساختمانی (سرخیلی)99 :7903 ،؛ بنابراین میتوان بسیاری از تخلفات ساختمانی را
نتیجة اقدامات و سیاستهای مدیریت شهری دانست .برخورد انفعالی با تخلف و گرایش به دریافت جریمه برای توجیه
موضوع ،صورت قانونی بخشیدن به اقدامات عمرانی مغایر با اهداف و آرمانهای شهرسازی ،افزایش گرایشهای اقتصادی
و مالی در تعیین اولویتهای طرحهای توسعة شهری برای کسب درآمد بیشتر از محل طرحها و پروژههای درآمدزا از
جملة این موارد است .در بخش نظارت نیز فقدان یا ضعف نظارت و کنترل بر ساختوسازها موجب نادیدهگرفتن
استانداردهای الزم در ساختوساز میشود .همچنین روند صعودی ساختوسازها نظارت دقیق و همهجانبه بر امر
ساختوساز را با مشکل مواجه میکند .همانطور که اشاره شد ،آلنسور و میتون نیز معتقدند رعایت استانداردهای
ساختوساز ارتباط نزدیکی با نظارت مدیریت محلی بر فرایند ساختوساز دارد.
یادگیری قوانین و مقررات ساختوساز و آگاهی از آنها بسیار اهمیت دارد و باید پیوسته انجام شود .شرکتهای
بزرگ بخشهای مختلف فنی و طراحی دارند که کامالً به مقررات آگاه هستند ،اما سازندگان در مقیاسهای کوچک بر
نقشههای اولیه تکیه دارند .همچنین آگاهی و درک آنها از قوانین کم است ،پیچیدگیهای رو به رشد این قوانین درک
آن را برای سازندگان سختتر میکند و به تکرار خطاها در برنامهها و نقشهها و درنهایت در ساختمان منجر خواهد شد
( .)Baiche, Walliman, Ogden, 2006: 294نبود مهارت و آگاهی سازندگان و فقدان آموزش برای اشخاص فنی و
کارگران به ضعف در مهارت ساختوساز و نادیدهگرفتن جزئیات قوانین و مقررات و درنتیجه بروز تخلفات ساختمانی
میانجامد.
عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر وقو تخلفات ساختمانی :باالبودن قیمت زمین در شهرها و پایین
بودن سرانة درآمدی شهروندان منجر میشود تا همة آنها شرایط الزم برای خرید مسکن مناسب یا اجارة مسکن با
امکانات مناسب را نداشته باشند؛ از اینرو به اجاره یا خرید آپارتمان یا اتاقهای کوچکی در مناطق قدیمی شهر اقدام
میکنند ،اما ازدحام و فقر موجود در این محیطها ممکن است آنها را برای بهدستآوردن فضای سکونت بیشتر به سمت
ساختوسازهای غیرقانونی سوق دهد ( .)Wongyuenman, 2004: 47مهاجرتهای بیرویه به شهرها ،رشد جمعیت
شهرنشین ،کمبود زمین در شهرها و باالبودن قیمت آن به بیتعادلی میان عرضه و تقاضا منجر میَشود و زمینة
ساختوسازهای غیرقانونی را فراهم میکند .از دیگر دالیل اقتصادی ،سودجویی انبوهسازان ساختمان و مسکن است که
ناشی از ارزش اقتصادی و سود سرشار ساختمانسازی است که به تخلفاتی مانند تراکم بیشازحد مجاز و تغییر کاربری
منجر میشود .یکی از ابعاد مورد توجه در ساختوسازهای غیرمجاز درآمد بسیار باال برای دستگاهها و سازمانهاست؛ زیرا
استقالل شهرداریها از دولت ،لزوم تأمین بودجه از سوی شهرداریها و نبود منابع درآمدی پایدار برای مدیریت شهری
سبب میشود تخلفات منبع درآمد و تأمین هزینههای شهری تلقی شوند .از این جهت شاید برخی دستگاهها بهمنظور
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تأمین هزینهها و کسب درآمد تخلف کنند؛ زیرا اگر موضوع تخلفات از مجاری قانونی در کمیسیون مادة  788بررسی

شود ،سبب اخذ جریمه از متخلف میشود (قاجارخسروی.)۱3 :7937 ،
رابطةتخلفاتساختمانیوابعاداقتصادیوکالبدیشهر

اقتصاد یک شهر عاملی مؤثر برای گسترش اراضی است .با آگاهی از روند رشد ،تعادل ،افزایش یا کاهش در فعالیتهای
اقتصادی برنامهریزان شهری بهتر میتوانند معیارهایی بیابند که راهنمای آنان در تعیین مقدار و ویژگیهای زمینهای
الزم باشد .این مورد عامل اساسی در تهیة طرحهای توسعهای شهرهاست (شیعه .)709 :7930 ،تخلفات ساختمانی در بعد
اقتصادی به نادیدهگرفتن معیارهای مورد توجه برنامهریزان منجر میشود؛ بهطوریکه تخلفاتی مانند ساختوساز بیش از
تراکم مجاز ،تغییر کاربری و ایجاد کاربری مغایر با طرحها و بیتوجهی به سطح اشغال مجاز ،تعادل و روند رشد
فعالیتهای اقتصادی را تغییر میدهد و درنتیجه برنامهریزی در این بخش را دچار مشکل میکند .همچنین تخلفات
ساختمانی به موضوعاتی مانند فقر و شکاف طبقاتی با برهمزدن تعادل فعالیتها و کارکردهای شهری دامن میزند.
همچنین به توزیع غیرعادالنة منابع ،ثروت و درآمد در شهر منجر میشود و منابع و سرمایههای اختصاص دادهشده به
طرحهای شهری را از بین میبرد .از سوی دیگر ،ممکن است برخی عوامل اقتصادی مانند نبود فرصتهای شغلی
مناسب ،افزایش قابلتوجه قیمت زمین و ساختمان ،کمبود مسکن قابل استطاعت و درآمدزایی و ارزش اقتصادی باالی
ساختوساز برای سازندگان به بروز و تشدید تخلفات ساختمانی منجر شود؛ بهطوریکه انگیزة ساکنان امالک بخش
خصوصی از تخلفات ساختمانی انگیزهای اقتصادی است ( .)Lai and Ho, 2001: 112کالبد شهر نیز یکی از اجزای
اصلی سیستم شهری محسوب میشود که با افراد ،فعالیتها و کارکردهای شهری ارتباط دارد .تخلفات ساختمانی با
استقرار نامتناسب فعالیتهای شهری ،موقعیت آنها نسبت به نقاط مختلف شهر ،حجم و موقعیت ساختمانها و میزان
فعالیتی که در آنها صورت میگیرد بر سیستم شهر و خدماترسانی به ساختمانها اثرگذار است؛ زیرا هر ساختمانی که
بدون برنامهریزی در نقطهای از شهر بهوجود میآید ،جمعیتی را بهسوی خود جذب میکند ،بر شبکة معابر و
ساختمانهای اطراف خود نیز اثرگذار است و در پاسخگویی سیستمهای خدماتی اختالل ایجاد میکند .همچنین
ناهماهنگی در حجم ،شکل و ارتفاع ساختمانهای مختلف در سیمای شهر و خط آسمان سبب بینظمی میشود و زیبایی
و نظم محیط شهری را از بین میبرد .عالوهبرآن عوامل کالبدی از جمله کمبود زمین در یک شهر و بهتبع آن افزایش
قیمت زمین ،مساحت قطعات و تراکم ساختمانی تخلفات ساختمانی را تشدید میکند.

روششناسیپژوهش

پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و جامعة آماری آن مناطق سهگانة شهر قزوین است .درنتیجه براساس موضوع
پژوهش همة پروندههای تخلفات ساختمانی مربوط به مناطق سهگانة شهر قزوین در سال  793۱بررسی و تحلیل شد.
براساس اطالعات کمیسیون مادة  788شهرداری قزوین این پروندهها  0973مورد هستند .همچنین در این پژوهش،
اطالعات اقتصادی و کالبدی براساس شاخصهای پژوهش بررسی شدند .شاخصهای پژوهش با توجه به شکل  7شامل
دو دستة کلی شاخصهای سنجش تخلفات ساختمانی و شاخصهای تحلیل الگوی فضایی شهر است .در بخش تخلفات
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ساختمانی با توجه به اطالعات قابلدسترس ،متراژ و تعداد تخلفات ساختمانی برای سنجش درنظر گرفته شده است .در
بخش تحلیل الگوی فضایی ،شاخصها ،با رجوع به پیشینة پژوهش و توجه به عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمانی در دو
بخش اقتصادی و کالبدی و درنظرگرفتن تناسبات میان تخلفات ساختمانی و روابط فضایی از میان شاخصهای متعدد
بهعنوان عوامل مهمتر استخراج شدند .اولویتبندی شاخصها نیز بهکمک کارشناسان صورت گرفت .جمعآوری اطالعات
در پژوهش حاضر به دو روش اسنادی و پیمایشی است .با توجه به شاخصهای ارزیابی مطرحشده ،بخش عمدة
اطالعات ،شامل اطالعات مربوط به تخلفات ساختمانی و برخی دادههای مربوط به ویژگیهای اقتصادی و کالبدی ،به
روش اسنادی و با استفاده از اطالعات و آمار موجود در کمیسیون مادة  788شهرداری قزوین ،سازمان آمار و فناوری
اطالعات شهر قزوین ،طرحها و نقشههای موجود و آمار و اطالعات مرکز آمار ایران بهدست آمده است .همچنین
اطالعاتی مانند متوسط قیمت زمین و ساختمان برای هر محدوده و نقشة بلوکبندی مرکز آمار ایران به روش پیمایشی و
با استفاده از اطالعات دفاتر امالک شهر قزوین جمعآوری شده است.

شاخصهایپژوهش

شکل.8
منبع:نگارندگان

دادهها
شکل.6مراحلتجزیهوتحلیل 
منبع:نگارندگان
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براساس شکل  ،0با توجه به اینکه هریک از شاخصها تأثیر متفاوتی بر میزان تخلفات و قابلیتهای اقتصادی و
کالبدی مناطق دارند ،هرکدام دارای ضریـب اهمیت متفاوتی در تحلیل هستند؛ بنابراین برای تعیین وزن هر شاخص با
استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPهمة شاخصها وزندهی شدند و وزن نهایی هریک مشخص شد .بهمنظور
وزندهی پرسشنامهای متشکل از ماتریسهای مقایسة زوجی معیارها و زیرمعیارها تهیه شد و در اختیار گروهی  7۱نفره
از کارشناسان حوزة شهرسازی و برنامهریزی شهری قرار گرفت .پس از دریافت پرسشنامهها و با توجه به نظرات
متخصصان ،با استفاده از میانگین هندسی ،ماتریس نهایی بهدست آمد و همة محاسبات مربوط با استفاده از نرمافزار
 Expert Choiceصورت گرفت .درنهایت وزن نهایی هر معیار مشخص شد .سپس نقشههای پایه برای هریک از
زیرمعیارها با توجه به اطالعات جمعآوریشده بهکمک نرمافزار  Arc GISتهیه شد .پس از تهیة نقشههای پایه با توجه
به اینکه هرکدام از معیارها از نظر واحد سنجش با هم تفاوت دارند (مترمربع ،درصد ،نفر و ،)...همچنین برای تأثیر هریک
از آنها بر مدل (مثبت یا منفی) که متفاوت هستند ،همة نقشهها با استفاده از ابزار  Fuzzy membershipدر محیط
 GISبه نقشههای رستری تبدیل شدند و مقادیر بین صفر تا  7را گرفتند .در ادامه ،زیرمعیارهای هر بخش براساس وزن
دادهشده به آنها و با استفاده از ابزار  Raster Calculatorرویهمگذاری شدند .همچنین برای هرکدام از بخشهای
اقتصادی و کالبدی یک نقشه شامل ترکیب زیرمعیارها براساس اهمیت آنها بهدست آمد .درنهایت نقشههای بهدست
آمده با اطالعات تخلفات ساختمانی هر منطقه مقایسه شد و ارتباط میان عوامل اقتصادی و کالبدی با مساحت و تعداد
هریک از تخلفات ساختمانی مشخص شد.

موقعیتجغرافیاییمحدودةپژوهش
شهر قزوین مرکز شهرستان قزوین است که در دامنههای جنوبی سلسلهجبال البرز قرار گرفته است .حوةه شهری قزوین
در دامنههای جنوبی رشتهکوههای البرز و شمال دشت قزوین واقع شده است و مساحت آن  0730/9هکتار است
(مهندسان مشاور شهر و برنامه .)21 :790۱ ،با توجه به طرح تفصیلی شهر قزوین (سال  ،)7900محدودة شهر در قالب
سه منطقه ،شش ناحیه و  20محله تنظیم شده است (شکل  .)2منطقة  7از دو ناحیه و شانزده محله تشکیل شده است.
این منطقه شامل بخش جنوبی شهر قزوین است که بافت تاریخی شهر و عناصر مهم تاریخی از جمله بازار ،مسجد
جامع ،آبانبارها ،موزه و خانههای تاریخی و اماکن زیارتی شهر را در خود جای داده است و نقش مهمی در هویت شهر
ایفا میکند .منطقة  0از دو ناحیه و هجده محله تشکیل شده است و منطقة مرکزی شهر قزوین محسوب میشود که
بخش اعظم آن را اراضی با کاربری مسکونی تشکیل داده است .منطقة  9از دو ناحیه و چهارده محله تشکیل شده است
که بخش شمالی شهر را شامل میشود و با توجه به جهت گسترش شهر به سمت شمال (شکل  ،)9ساختمانهای این
منطقه از شهر قدمت کمتری از سایر مناطق دارند .این منطقه عناصر شهری جدید شامل مجموعة دانشگاهی ،نمایشگاه
بینالمللی ،مجموعههای تفریحی و گردشگری ،استخر و سالنهای ورزشی و همچنین بخشی از ساختمانهای اداری را
در خود جای داده است.
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شکل.9روندگسترششهرقزوین

سهگانةشهرقزوین
شکل.4مناطق 

منبع:شهرداریقزوین

منبع:شهرداریقزوین

تههایپژوهش
یاف 
وضعیتتخلفاتساختمانیدرمناطقشهرقزوین

براساس دادههای سازمان آمار و فناوری اطالعات شهر قزوین در سال  793۱بهطورکلی  0973پروندة تخلف ساختمانی،
شامل  78709مورد تخلف ،به کمیسیون مادة  788شهرداری قزوین ارجاع داده شده است .از این تعداد همانگونه که در
شکل  ۱مشاهده میشود ،منطقة  9با داشتن  139پرونده و  9100مورد تخلف ،بیشترین سهم تخلفات را دارد .همچنین
با توجه به این آمار و انواع تخلفات ،بیشترین نوع تخلفات در شهر قزوین هفت نوع تخلف ،شامل بنای بدون مجوز،
کسری پارکینگ ،احداث مازاد بر سطح ،تغییر کاربری (تبدیل) ،احداث مازاد بر تراکم ،بنای مازاد بر مجوز و بالکن به
سمت شارع است (شکل  )0و تخلفات تغییر کاربری و احداث مازاد بر سطح بیشترین سهم را در این تخلفات دارند.

پروندههاومواردتخلفاتساختمانیسال8936درمناطقشهرقزوین

شکل.6تعداد
منبع:سازمانآماروفناوریاطالعاتشهرقزوین

سهگانةشهرقزوین بربروزتخلفاتساختمانی
ظرفیتهایاقتصادیوکالبدیمناطق 

تحلیلفضاییتأثیر

666

شکل.6بیشترینتخلفاتدرشهرقزویندرسال8936بهتفکیکمناطق
منبع:سازمانآماروفناوریاطالعاتشهرقزوین

با توجه به اطالعات مربوط به متراژ تخلفات ساختمانی در شکل  ،1تخلف تغییر کاربری بیشترین سطح را دارد که
درمجموع  01.002مترمربع است .بهطورکلی مجموع متراژ تخلفات ساختمانی رایج در شهر قزوین  00۱.273مترمربع
است؛ یعنی بیش از  00هکتار از ساختوسازهای شهر برخالف مقررات طرح تفصیلی صورت گرفته است.
پس از محاسبة میانگین هندسی برای همة پرسشنامهها و انجام محاسبات در نرمافزار  Expert Choiceوزن نهایی
شاخصهای هر گروه مشخص شد .همچنین با توجه به اهمیت ضریب ناسازگاری در اعتبارسنجی اوزان بهدستآمده این
مقدار  8/80محاسبه شد که نشاندهندة سازگاری در قضاوتهاست .جدول  7وزن مربوط به هر شاخص را نشان میدهد.

شکل.7مساحت(مترمربع)بیشتریننو تخلفاتساختمانیشهرقزویندرسال8936بهتفکیکمناطق
منبع:سازمانآماروفناوریاطالعاتشهرقزوین
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شاخصهایپژوهش

جدول.8وزننهایی

معیار
اقتصادی

کالبدی

زیرمعیار
اشتغال
قیمت زمین
قیمت ساختمان
مالکیت مسکن
مساحت قطعات
قدمت ابنیه
تعداد طبقات
کیفیت ابنیه
متوسط مساحت مسکونی

وزننهایی
8/8۱2
8/021
8/2۱9
8/020
8/723
8/89۱
8/937
8/89۱
8/938

رتبه
2
0
7
9
9
2
7
2
0

منبع:نگارندگان

نقشههایظرفیتاقتصادیوکالبدی

الیههاوتولید
ترکیب 

زیر معیارهای بخش اقتصادی شامل اشتغال ،قیمت زمین ،قیمت ساختمان و مالکیت مسکن است .در نقشههای رستری،
معیارهای فوق با توجه به ضریب اهمیت برای هرکدام ترکیب شده و نتیجه در شکل  0قابلمشاهده است.

بخشهایمختلفشهرقزویندرسال8936

شکل.1ظرفیتاقتصادی
منبع:نگارندگان

با توجه به ناحیهبندی شهر قزوین ،دو ناحیة مهدیه و شهید بابایی بیشترین ظرفیت اقتصادی را در سطح شهر دارند.
براساس محاسبات انجامشده روی نقشه ،ظرفیت اقتصادی در سه سطح ضعیف ،متوسط و مناسب دستهبندی شده و
محاسبة سهم هریک از مناطق از کل بلوکهای موجود صورت گرفته است .در جدول  ،0سهم هر منطقه از نظر
اقتصادی به نسبت کل شهر و همچنین کل مناطق مشخص شده است .از نظر فاکتورهای اقتصادی مورد سنجش،
منطقة  0مناسبترین شرایط و منطقة  7نامناسبترین شرایط را دارد.

667

سهگانةشهرقزوین بربروزتخلفاتساختمانی
ظرفیتهایاقتصادیوکالبدیمناطق 

تحلیلفضاییتأثیر
جدول.6سه ظرفیتاقتصادیمناطقنسبتبهکلسطحشهردرسال8936

ظرفیتاقتصادی

منطقة8

منطقة6

منطقة9

کل

مناسب
متوسط
ضعیف

0
 0/1درصد
 13درصد

 11درصد
 8/9درصد
 22درصد

 2درصد
 8درصد
 12درصد

 11درصد
 11درصد
 10درصد

منبع:نگارندگان

پس از مشخصشدن این اولویتبندی در مناطق مختلف شهر از نظر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی ،با توجه به
آمار مربوط به تخلفات ساختمانی ،که در دو بخش تعداد تخلفات پرتکرار در شهر و مجموع مساحت هر نوع تخلف به
تفکیک مناطق موجود است ،مقایسة این آمار با نقشة متغیرهای اقتصادی صورت گرفت .این مقایسه ارتباط این عوامل با
برخی تخلفات ساختمانی را از نظر تعداد و مجموع مساحت نشان میدهد که به شرح زیر است:
 تعدادتخلفاتساختمانی :در بخش تعداد انواع تخلفات ساختمانی ،تخلف بنای مازاد بر مجوز و تخلف بالکن
به سمت شارع ارتباطی مستقیم با عوامل اقتصادی دارد؛ برایناساس مناطقی که از نظر اقتصادی وضعیت
مناسبتری دارند ،تخلفات در آنها بیشتر است .همچنین تخلف بنای بدون مجوز ،ارتباطی معکس با ظرفیت
اقتصادی دارد؛ بهطوریکه در مناطق با وضعیت نامناسبتر از نظر تعداد تخلف بنای بدون مجوز بیشتر است.

شکل.3تعدادتخلفبنایبدونمجوزدرمناطقشهرقزویندرسال8936
منبع:سازمانآماروفناوریاطالعاتشهرقزوین

شکل.86تعدادتخلفاتبنایمازادبرمجوزوبالکنبهسمتشار درمناطقشهرقزویندرسال8936
منبع:سازمانآماروفناوریاطالعاتشهرقزوین
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با توجه به شکل  ،3منطقة  7بیشترین تعداد تخلف بنای بدون مجوز را دارد؛ بنابراین میتوان گفت در مناطقی که
درصد اشتغال ،قیمت زمین و ساختمان و درصد مالکیت مسکن پایینتر و بهطورکلی وضعیت اقتصادی ساکنان ضعیفتر
است ،تعداد تخلف بنای بدون مجوز بیشتر است که یکی از دالیل آن را میتوان هزینة باالی صدور مجوز دانست .با
توجه به شکل  78نیز در مناطقی که از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی دارند و قیمت زمین و ساختمان و درصد مالکیت
در آنها بیشتر است ،تعداد تخلف بنای مازاد بر مجوز بیشتر است ،که این امر نشاندهندة استفاده بیشتر از زمین برای
کسب سود بیشتر و جبران هزینههای ناشی از قیمت زمین و ساخت است؛ بهطوریکه منطقة  0که بهترین وضعیت
اقتصادی را دارد ،بیشترین تعداد تخلف بنای مازاد بر مجوز را نشان میدهد.
 مجمو مساحت تخلفات ساختمانی :در بخش مجموع متراژ تخلفات ساختمانی در مناطق مختلف،
تخلفات احداث مازاد بر سطح ،تغییر کاربری و بالکن به سمت شارع رابطة مستقیمی با متغیرهای اقتصادی مورد
مطالعه دارد .آمار مربوط به تخلفات مذکور در شکل  77آمده است .برایناساس در مناطقی با قیمت زمین و
ساختمان ،و درصد مالکیت و اشتغال باالتر و درنتیجه وضعیت اقتصادی مناسبتر ساکنان ،مجموع مساحت
تخلفات تغییر کاربری ،احداث مازاد بر سطح و بالکن به سمت شارع بیشتر از مناطقی با وضعیت متوسط و ضعیف
است .درنتیجه منطقة  0بیشترین سطح تخلفات تغییر کاربری و مازاد بر سطح و منطقة  7کمترین متراژ تخلف
این تغییر را دارد.

شکل.88مساحت(مترمربع)تخلفاحداثمازادبرسطح،تغییرکاربریوبالکنبهسمتشار درشهرقزویندرسال8936
منبع:سازمانآماروفناوریاطالعاتشهرقزوین

در بخش کالبدی پنج زیرمعیار بررسی شد که شامل تعداد طبقات ،مساحت قطعات ،متوسط مساحت واحد مسکونی،
قدمت ساختمان و دوام ساختمان است .در میان زیرمعیارهای معرفیشده تعداد طبقات و متوسط مساحت مسکونی
بیشترین اهمیت را دارند .در ادامه نیز بهترتیب اهمیت ،مساحت قطعات ،قدمت ابنیه و کیفیت ساختمانها قرار دارد .در
این بخش زیرمعیارهای مورد بررسی هریک با توجه به ضریب اهمیت در محیط نرمافزار  GISترکیب شدند و نتیجة
همپوشانی زیرمعیارهای کالبدی بهدست آمد (شکل .)70
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سهگانةشهرقزوین بربروزتخلفاتساختمانی
ظرفیتهایاقتصادیوکالبدیمناطق 

تحلیلفضاییتأثیر

بخشهایمختلفشهرقزویندرسال8936

شکل.86ظرفیتکالبدی
منبع:نگارندگان

با توجه به ظرفیت کالبدی ،نواحی مینودر و مهدیه و بخش شمالی ناحیة شهید بابایی از نظر عوامل کالبدی وضعیت
مناسبتری از دیگر قسمتهای شهر دارند .نتایج محاسبات مربوط به سطح بلوکهایی با شرایط مناسب ،متوسط و
ضعیف از نظر کالبدی و سهم هر منطقه از کل سطح شهر در جدول  9آمده است.
جدول.9سه ظرفیتکالبدیمناطقنسبتبهکلسطحشهردرسال8936

ظرفیتکالبدی

منطقة8

منطقة6

منطقة9

کل

مناسب
متوسط
ضعیف

 0/1درصد
 0/8درصد
 13درصد

 1/5درصد
 5درصد
 29درصد

 12/4درصد
 2/2درصد
 1درصد

 20درصد
 8درصد
 12درصد

منبع :نگارندگان

با توجه به سطوح مشخصشده در بخش کالبدی ،منطقة  9با داشتن بیشترین سهم ،مناسبترین شرایط کالبدی و
منطقة  7کمترین سطح با شرایط مناسب کالبدی را دارد .نتایج اولویتبندی مناطق از نظر کالبدی و اطالعات تخلفات
ساختمانی در دو بخش آمده است:
 تعداد تخلفات ساختمانی :تعداد تخلفات احداث مازاد بر سطح و تغییر کاربری با عوامل کالبدی رابطهای
مستقیم دارد؛ بهطوریکه تعداد این تخلفات با توجه به شکل  79در منطقة  9بیشترین مقدار و در منطقة 7
کمترین مقدار است .تعداد تخلف مازاد بر تراکم با عوامل کالبدی رابطهای معکوس دارد (شکل )72؛ بهطوریکه
هرچه تناسب کالبدی در یک منطقه بیشتر باشد ،تعداد تخلف مازاد بر تراکم کمتر است.
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شکل.89تعدادتخلفاتتغییرکاربریواحداثمازادبرسطحدرمناطقشهرقزویندرسال8936
منبع:سازمانآماروفناوریاطالعاتشهرقزوین

شکل.84تعدادتخلفاحداثمازادبرتراک درمناطقشهرقزویندرسال8936
منبع:سازمانآماروفناوریاطالعاتشهرقزوین

با توجه به شکل  79و  ،72تعداد تخلفات تغییر کاربری و احداث مازاد بر سطح در منطقة  9بیشترین مقدار را دارد؛
یعنی در مناطقی از شهر که تعداد طبقات ،مساحت واحد مسکونی ،مساحت قطعات و دوام ساختمان بیشتر ،اما قدمت ابنیه
کمتر است ،تخلف تغییر کاربری و احداث مازاد بر سطح بیشتر صورت میگیرد .در مقابل تعداد تخلف احداث مازاد بر
تراکم در بخشهایی که از نظر کالبدی مناسب نیستند و ریزدانه و با کیفیت و دوام کمتر هستند ،بیشتر است.
 مجمو مساحت تخلفات ساختمانی :در این بخش ،تخلف احداث مازاد بر تراکم رابطهای معکوس با
عوامل کالبدی دارد .مجموع مساحت تخلف احداث مازاد بر تراکم در مناطقی که از نظر کالبدی مناسب نیستند و
کیفیت پایینتری دارند بیشتر است (شکل .)7۱
با توجه به موارد مطرحشده ،مطالبی که بهتفصیل در بخشهای قبل توضیح داده شد ،بهصورت خالصه و با
جمعبندی کلی در جدول  2و  ۱و شکل  70و  71به تفکیک مناطق از نظر ظرفیت اقتصادی و کالبدی و میزان تخلفات
ساختمانی مرتبط با آنها ارائه شده است.
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شکل.86مجمو مساحت(مترمربع)تخلفاحداثمازادبرتراک درمناطقشهرقزویندرسال8936
منبع:سازمانآماروفناوریاطالعاتشهرقزوین
جدول.4میزانظرفیتاقتصادیمناطقوتعدادتخلفاتساختمانیمرتبطباآن

ظرفیتاقتصادی(درصد)
مناطق
منطقة 7
منطقة 0
منطقة 9

تعدادتخلفاتساختمانی

مناسب

متوسط

ضعیف

8
77
0

8/7
0/3
0

90
00
70

بنایبدون

بنایمازادبر

بالکنبه

مجوز
22۱
31
022

مجوز
979
۱13
232

سمتشار 
708
922
000

منبع:نگارندگان

شکل.86مقایسةظرفیتاقتصادیبامیزانتخلفاتساختمانیبهتفکیکمناطقبرحسبدرصد
منبع:نگارندگان
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جدول.6میزانظرفیتکالبدیمناطقوتعدادتخلفاتساختمانیمرتبطباآن

ظرفیتکالبدی(درصد)
مناطق
منطقة 7
منطقة 0
منطقة 9

تعدادتخلفاتساختمانی

مناسب

متوسط

ضعیف

تغییرکاربری

8/7
1/۱
70/2

8/0
۱
0/0

90
03
1

۱00
332
7778

احداثمازاد

احداثمازاد

برسطح
۱03
007
302

برتراک 
701
09
0

منبع:نگارندگان

شکل.87مقایسةظرفیتکالبدیبامیزانتخلفاتساختمانیبهتفکیکمناطقبرحسبدرصد
منبع:نگارندگان

نتیجهگیری

در این پژوهش ،تخلفات ساختمانی بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای پیشروی مدیریت شهری در مناطق شهر
قزوین بررسی شد .نتایج تحلیلها ارتباط میان عوامل مختلف ،معرف ویژگیهای فضایی-مکانی شهر قزوین و تخلفات
ساختمانی را ثابت میکند .این ارتباط با جهات مختلف (مستقیم و معکوس) میان عوامل سنجیدهشده و تخلفات
ساختمانی وجود دارد و در هر بخش هریک از عوامل با یک یا چند نوع از تخلفات از نظر تعداد و مساحت مرتبط هستند.
از سوی دیگر ،با توجه به ظرفیت اقتصادی و کالبدی ،تمایزات کالبدی و اقتصادی آشکاری میان بخشهای شمال و
جنوب شهر قزوین وجود دارد که این امر نشاندهندة بیعدالتی در توزیع امکانات و خدمات به بخشهای مختلف شهر
است که نقش آن در بروز مشکالت و ناهنجاریهای شهری ،از جمله تخلفات ساختمانی انکارناپذیر است .نتایج بخش
عوامل اقتصادی نشان میدهد ،هرچه یک منطقه از نظر متغیرهای اقتصادی شرایط مناسبتری داشته باشد ،تعداد بنای
مازاد بر مجوز و بالکن به سمت شارع در آن بیشتر است .همچنین مجموع مساحت تخلفات احداث مازاد بر سطح ،تغییر
کاربری و بالکن به سمت شارع در مناطق مناسبتر از نظر اقتصادی بیشتر است .درواقع این نوع تخلفات بهدلیل استفادة
بیشتر از فضا و سودآوربودن با توجه به ارزش باالی زمین در این مناطق رخ میدهد .در مناطقی که از نظر متغیرهای
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اقتصادی مورد مطالعه در شرایط ضعیفتری قرار دارند ،تعداد تخلف بنای بدون مجوز بیشتر است که میتوان یکی از
دالیل آن را هزینة باالی صدور مجوز و ناتوانی در پرداخت آن در این مناطق است .در بخش ویژگیهای کالبدی ،تعداد
تخلفات احداث مازاد بر سطح و تغییر کاربری در مناطقی که ساختمانها از قطعات بزرگتر ،تعداد طبقات بیشتر و کیفیت
باالتری برخوردارند بیشتر است .همچنین در بخشهایی که تناسب کالبدی پایینتری دارند ،تعداد تخلف مازاد بر تراکم و
مجموع مساحت تخلف مازاد بر تراکم بیشتر است .بررسیها نشان میدهد در بخش عوامل اقتصادی قیمت ساختمان و
قیمت زمین مهمترین متغیرها هستند .با توجه به نتایج تحلیل در مناطقی که قیمت زمین و ساختمان بیشتر است ،تخلف
بنای مازاد بر مجوز ،احداث مازاد بر سطح و تغییر کاربری بیشتر است که این امر به معنای استفادة حداکثر از زمین برای
سودآوری بیشتر خواهد بود؛ بنابراین کنترل بازار معامالت زمین شهری از اهمیت ویژهای در کاهش تمایزات فضایی و
تخلفات ساختمانی برخوردار است .یافتههای پژوهش نشان میدهد در بخشهایی که تناسب کالبدی پایینتر است
(قدمت بیشتر و دوام کمتر ساختمانها ،مساحت کم قطعات و واحد مسکونی) ،تعداد تخلف مازاد بر تراکم ،مجموع
مساحت تخلف مازاد بر تراکم و متوسط مساحت تخلفات تغییر کاربری و بنای مازاد بر مجوز بیشتر است؛ به این معنا که
تقاضا برای ساختوساز و تغییر کاربری بیشتر است؛ بنابراین برنامهریزی مدیریت شهری برای بهبود وضعیت کالبدی
مناطق متناسب با نوع تقاضا میتواند در کاهش این نوع تخلفات مؤثر باشد.
نهایت اینکه در این مقاله ،یکی از مهمترین چالشهایی که امروز مدیران شهری در کشور با آن مواجهند بررسی و
آسیبشناسی مکانی شد؛ از اینرو پژوهش حاضر و پژوهشهایی از این دست میتوانند راهنمایی مدیران شهری باشند تا
با شناسایی عوامل و برنامهریزی در جهت رفع آنها ،هزینههای ناشی از رسیدگی به تخلفات ساختمانی و تبعات زیانبار
آن بر کالبد شهر کاهش یابد.
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